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PRESSEMEDDELELSE 

 

Beyoncé og Jay-Z får deres egen færge 
 

Det er musikkens ultimative power-par, som gæster Danmark til juni. Når 

Beyoncé og JAY-Z har sunget de sidste toner i deres fælles koncert i Parken, 

sørger Molslinjen for, at der ligger en nat-færge klar til de jyske koncertgæster. 

 

Færgen vil sejle fra Odden mod Aarhus den 24. juni klokken 01.15 for at give jyderne en chance 

for at komme hjem efter ægteparrets optræden i Parken. 

 

”I Molslinjen har vi en tradition for at sætte færger ind, når der er store kulturbegivenheder i 

enten København eller Aarhus. Det plejer at være populært at tage færgen i stedet for at køre 

hele vejen hjem”, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard. 

 

Beyonce og JAY-Z kalder deres tour for "Jay-Z and Beyoncé Otr II", og København er en af 15 

europæiske byer, som får besøg af verdens mest berømte musikalske ægtepar. 

 

”Det er altid sjovt at sejle koncertgæster hjem efter de helt store begivenheder. Det plejer at 

være en færge fyldt med godt humør og glade mennesker, som lige har delt en god oplevelse”, 

siger Jesper Skovgaard. 

 

Koncerten forventes afsluttet klokken 23.15. Skulle ægteparret give ekstra mange ekstranumre, 

vil Molslinjens kaptajn på hurtigfærgen forsøge at tilpasse afgangstidspunktet bedst muligt. 

 

 

Billedtekst:  

 

 

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper 

Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  

 

Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i Molslinjens presserum på www.molslinjen.dk 

 

 

Om Molslinjen 

 

• Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat; hurtigfærgen Max 

Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens 

største katamaraner. 

• Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt 

laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart. 
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• Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig, 

effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. 

• Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten tre mio. passagerer 

om året. 

• Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm. 

 


